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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina GDAŃSK

Powiat GDAŃSK

Ulica UL. BUDOWLANYCH Nr domu 23 Nr lokalu 

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-298 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 587610100

Nr faksu E-mail fundacja@olicon.com.pl Strona www fizjoterapiadzieci.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-02-28

2019-12-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36666632700000 6. Numer KRS 0000665780

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Sabina Lach-Ruszkowska Prezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Joanna Marczak W-ce Przewodnicząca 
Rady

TAK

Krzysztof Michał Bruski Członek Rady TAK

Adam Starzyński Członek Rady TAK

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POTRZEBUJĄCYCH POMOCY 
WYSPA SKARBÓW

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 1



Fundacja Wyspa Skarbów jest organizacją pożytku publicznego, która działa na terenie województwa pomorskiego. 
Zajmujemy się niepełnosprawnymi osobami, szczególnie dziećmi oraz ich rodzinami. Nasi podopieczni to dzieci 
niepełnosprawne – z porażeniem mózgowym, różnorodnymi wadami rozwojowymi oraz trudno uleczalnymi 
chorobami - wymagające specjalistycznej opieki medycznej oraz zajęć terapeutycznych. Staramy się w możliwie 
optymalny sposób przygotować swoich podopiecznych do samodzielnego życia w społeczeństwie, organizując 
wsparcie nie tylko psychologiczne, ale i finansowe dla Rodzin i Opiekunów. 
W roku 2021 zostały podjęte następujące działania:
1. Opłacono 10 podopiecznym specjalistyczną terapię: psychiatryczną, psychologiczną, fizjoterapeutyczną i 
pedagogiczną
2. Zorganizowano zbiórkę publiczną  dla dwójki podopiecznych w celu opłacenia regularnej terapii i dopłaty do 
specjalistycznego sprzętu, umożliwiającej terapię domową. 
3. Zorganizowano piknik dla Rodziców i dzieci. 
4. Fundacja Wyspa Skarbów zrealizowała zadanie publiczne - projekt finansowany ze środków pochodzących z 
Funduszu Solidarnościowego "Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021". Organizatorem Projektu był Miejski Ośrodek 
Pomocy w Rodzinie w Gdańsku.  
Realizując Projekt: „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa 
(psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki”, 
stworzyliśmy dla Rodziców przestrzeń i warunki społeczno-emocjonalne, dające Rodzicom możliwości poświęcenia 
czasu na realizację ich własnych potrzeb rozwoju emocjonalnego i poznawczego. 
Do Programu zostało przyjętych 13 Rodzin, choć wnioskowaliśmy o pomoc dla 12 Rodzin. 
Z każdą Rodziną indywidualnie spotkał się koordynator projektu oraz terapeuta, aby ustalić plan wsparcia, cele i 
sposoby ich osiągnięcia, poprzez możliwość wyboru specjalisty. 
Na spotkania zostały zaproszone całe Rodziny, gdzie Rodzice mogli odejść do swoich zajęć a dzieci zostały 
"zaopiekowane" przez wykwalifikowaną kadrę. 
Odbyło się 12 spotkań x 1 godzina, czyli 12 godzin. Następnie po ustaleniu celów i potrzeb każda Rodzina spotkała 
się indywidualanie z terapeutą- specjalistą - w sumie zrealizowaliśmy 169 godzin specjalistycznych porad. 
Zostały zorganizowanie również spotkania grupowe w ilości 5 godzin. 
Łączna ilość wykorzystanych godzin specjalistycznych porad - to 186 godzin. 
Osiągnięte rezultaty: Każda z Rodzin współpracowała ze specjalistami z zakresu: psychiatrii, psychologii, pedagogiki, 
pielęgnacji i rehabilitacji, neurologopedii, terapii widzenia czy zaburzeń integracji sensorycznej. Wśród rezultatów w 
obszarze poznawczym Rodzice nabyli wiedzę i doświadczenie w kontakcie ze specjalistami zarówno dla siebie jak i 
dla dziecka. Nabyli wiedzę (techniki) dotyczące wypalenia emocjonalnego, a także rozumienia potrzeb i możliwości 
każdego członka Rodziny, przeznaczenie czasu i uwagi tylko dla siebie. Zdobyli umiejętności związane ze zmianą 
nawyków żywieniowych. W obszarze efektów dotyczących radzenia sobie z emocjami nastąpiła redukcja poziomu 
niepokoju, regeneracja sił i energii psychicznej, odczucie własnych potrzeb. 
Rodzice będąc w grupie z innymi Rodzicami, uzyskali również wsparcie w zakresie zaspokojenia potrzeb akceptacji, 
bezpieczeństwa oraz przynależności. Nastąpiło rozszerzenie sieci kontaktów społecznych, nastąpiło włączenie się 
Rodziców w nową strukturę organizacyjną i osobową. Rodzice mieli warunki do kształtowania się wspólnoty, aby nie 
przeżywać swoich trudności w izolacji i samotności. 
Świadomość obecności innych Rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym w tym Projekcie oraz spotkania grupowe, 
pozwoliło na nawiązanie i podtrzymywanie bliskich relacji i więzi zbudowanych ze względu na podobieństwa 
doświadczeń życiowych innych Rodziców. To poprawiło rozwój systemowego rozumienie całej Rodziny. 
W jaki sposób zostały zmierzone rezultaty: Została przeprowadzona Ankieta, w której Rodzice ocenili jakie rezultaty 
osiągnęli poprzez uczestnictwo w Projekcie: 
I. Rodzice korzystali z porad od 2 - 4 specjalistów. 
II. Ocena merytoryczna przeprowadzonych porad specjalistycznych i udzielonego wsparcia - ocena wysoko - 100% 
udzielonych odpowiedzi. 
III. Czy spotkania - konsultacje, w których uczestniczyli posłużyły do wzmocnienia swojego osobistego potencjału - 
ocena wysoko - 75%, średnio - 16 % ; nisko - 9% 
IV. Czy porady - konsultacje dały Rodzicom poczucie wzrostu kompetencji - Ocena wysoko - 80 %; średnio - 20%
V. Czy spotkania - konsultacje wpłynęły na pojawienie się poczucia wypoczynku, wzmocnienia sfery emocjonalnej, 
wytchnienia, wzrostu doświadczenia i pewności siebie - ocena wysoko - 82%, średnio - 13% nisko - 5 % 
VI. Organizacja konsultacji i porad została oceniona wysoko przez 100% Rodzin. 
Jakie zostały osiągnięte rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego 
celu: Rodziny nawiązały ze sobą kontakty, tworząc dla siebie nawzajem oraz dla innych Rodzin z podobnymi 
problemami sieć wsparcia m.innymi na portalach społecznościowych. Rodzice mają ochotę spotykać się dalej już po 
zakończonym Projekcie. Rodzice wyrazili zadowolenie z otwartego charakteru grupy, ale jednocześnie zgłosili chęć 
uczestnictwa w tzw. grupie zamkniętej, gdzie mogliby głębiej zająć się swoimi problemami emocjonalnymi. 
O osiągniętych rezultatach dowiadujemy się z indywidualnych rozmów z Rodzicami , poprzez e-maile, rozmowy 
telefoniczne oraz poprzez ich zaangażowanie w Projekt.
5. Fundacja wystąpiła do firmy Oceanic S.A. o dary rzeczowe w postaci produktów kosmetycznych, które na 
zakończenie Projektu "Opieka wytchnieniowa 2021" mogliśmy przekazać Rodzinom uczestniczącym w Projekcie.
6. Fundacja pozyskała pieniądze z darowizn od osób prawnych i fizycznych, a także po raz pierwszy zebrała 
pieniądze z 1%.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

finansowanie rehabilitacji i terapii dzieci 
niepełnosprawnych. Podopieczni Fundacji to dzieci z 
porażeniami mózgowymi, niepełnosprawnością 
sprzężoną jak również z wadami genetycznymi.
Podopiecznym Fundacji sfinansowano specjalistyczną 
terapię NDT Bobath, MEDEK, terapię 
neurologopedyczną, pedagogiczną, terapię wzroku i 
zaburzeń integracji sensomotorycznej. Udzielono 
również wsparcia psychologicznego nie tylko dzieciom, 
ale całym Rodzinom. Terapia dzieci przeprowadzona 
była w specjalistycznym Centrum Terapii Wyspa, gdzie 
pracują specjaliści a sale terapeutyczne są wyposażone 
w specjalistyczny sprzęt.

3 666,60 zł

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

40

0
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2 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób

- pomoc psychiatryczna i psychologiczna dla Rodziców 
dzieci niepełnosprawnych - zostały sfinansowane 
konsultacje u lekarza psychiatry oraz rodzinne terapie 
psychologiczne
- integracja Rodzin wychowujących dzieci 
niepełnosprawne - członkowie poszczególnych grup 
warsztatowych, mieli możliwość uświadomienia sobie i 
zrealizowania ważnych potrzeb społeczno-
emocjonalanych - nawiązania i podtrzymywania bliskich 
relacji i więzi, zbudowanych ze względu na 
podobieństwa doświadczeń życiowych, sytuacji 
zdrowotnej i psychofizycznej swoich dzieci. 
- spotkania grupowe i warsztaty dla Rodzin 
wychowujących dzieci niepełnosprawne
- przekazana Rodzinom pomoc rzeczowa w postaci 
produktów higienicznych.

0,00 zł

3 ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 
905)

- zapewnienie specjalistycznego poradnictwa 
(psychologicznego lub terapeutycznego) 
- wsparcie w zakresie nauki 
pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki
-  wsparcie psycho-edukacyjne i poprzez porady w celu 
stworzenia przestrzeni do nauki radzenia sobie ze 
stresem i napięciami dnia codziennego
Rodziny współpracowały ze specjalistami z zakresu: 
psychiatrii, psychologii, pedagogiki, pielęgnacji i 
rehabilitacji, neurologopedii, terapii widzenia czy 
zaburzeń integracji sensorycznej. 
Wśród rezultatów w obszarze poznawczym Rodzice 
nabyli wiedzę i doświadczenie w kontakcie ze 
specjalistami zarówno dla siebie jak i dla dziecka. Nabyli 
wiedzę (techniki) dotyczące wypalenia emocjonalnego, 
a także rozumienia potrzeb i możliwości każdego 
członka Rodziny, przeznaczenie czasu i uwagi tylko dla 
siebie. Zdobyli umiejętności związane ze zmianą 
nawyków żywieniowych. W obszarze efektów 
dotyczących radzenia sobie z emocjami nastąpiła 
redukcja poziomu niepokoju, regeneracja sił i energii 
psychicznej, odczucie własnych potrzeb. Rodzice będąc 
w grupie z innymi Rodzicami, uzyskali również wsparcie 
w zakresie zaspokojenia potrzeb akceptacji, 
bezpieczeństwa oraz przynależności. Nastąpiło 
rozszerzenie sieci kontaktów społecznych, nastąpiło 
włączenie się Rodziców w nową strukturę organizacyjną 
i osobową.

0,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 49 025,80 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 48 985,80 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 40,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 618, 788 i 905)

- specjalistyczny wykład dotyczący komunikacji 
alternatywnej
Na podstawie wykładów i warsztatów rodzice 
uzyskali wiedzę i wskazówki o możliwości 
uzyskania wsparcia u odpowiednich specjalistów, 
o których do tej pory nie wiedzieli a także została 
im udzielona pomoc w uzyskaniu dofinansowania 
na potrzebną terapię.
Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) 
to grupa metod, które umożliwiają osobom 
niemówiącym lub mówiącym w ograniczonym 
stopniu porozumiewać się z otoczeniem. Polega 
na używaniu w komunikacji znaków opierających 
się na gestach, obrazach, symbolach, 
przedmiotach. 
Niektórzy podopieczni Fundacji - to dzieci 
niemówiące,często mające problemy z 
rozumieniem mowy (osoby z autyzmem, 
upośledzeniem umysłowym, afazją sensoryczną).
Wprowadzając komunikację alternatywną i 
wspomagającą, wspieramy i dziecko i Rodziców, 
we wzajemnej komunikacji.

0,00 zł
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d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 16 146,50 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 14 279,30 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3 666,60 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

39 695,34 zł

300,00 zł

0,00 zł

1 676,00 zł

0,00 zł

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

1 specjalistyczne terapie dla podopiecznych 3 259,60 zł

2 prowizje bankowe 407,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 18 600,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 41 671,34 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 7 354,46 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

8 830,46 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

12 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

7 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 14 330,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 14 330,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

99,50 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 680,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Sabina Lach-Ruszkowska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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